OBLASTNÁ VÝSTAVA PSOV POVODA
31.07.2021
ŠPORTOVÝ AREÁL - POVODA
Riaditeľ výstavy:
Hlavný rozhodca:
Zbor rozhodcov:

Výstavná kancelária:

Milan Benkovský
Tibor Havelka
Viera Staviarska
MVDr. Vladimír Piskay
Sergej Vanža
András Polgár
Edita Scherhauferová

Program:
7.00 – príjem psov
9.00 – posudzovanie v kruhoch
Tituly:
Víťaz triedy – v triedach: mladých, stredná, otvorená, pracovná a šampiónov, veteránov
Oblastný víťaz – nastupujú víťazi z tried stredná, otvorená, pracovná a šampiónov. Zadáva sa psom aj sučkám.
Záverečné súťaže Oblastná výstava:
Najkrajší pár psov
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa
a sučku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.
Dieťa a pes
Do súťaže môže byť prihlásené dieťa a pes, ktorý bol posúdený na tejto výstave.
Najkrajší mladší dorast Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu známku Veľmi nádejný.
Najkrajší dorast
Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku Veľmi nádejný.
Najkrajší mladý jedinec Do súťaže nastupujú psy a sučky, ktoré získali v triede mladých známku Výborný 1, Víťaz triedy
Najkrajší veterán
Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré v triede veteránov získali známku Výborný 1, Víťaz triedy
Víťaz výstavy POVODA 2021 – nastupujú všetci Oblastní víťazi a víťazi záverečných súťaží mladšieho dorastu, dorastu,
mladých a veteránov.
Do záverečných súťaží postupujú aj víťazi zo Špeciálnych a Klubových výstav.
VETERINÁRNE PODMIENKY: Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami 21 dní pred a maximálne 1 rok
pred výstavou, respektíve podľa trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti
besnote.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícii vydaných organizátorom. Na
výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené
psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na
výstavu. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, propozície výstavy
a slovenské veterinárne predpisy. Vystavovatelia slovenských národných plemien neplatia výstavný poplatok. Špeciálne a Klubové
výstavy sa riadia propozíciami chovateľských klubov. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné
poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov nasledovne:
• zrušené výstavy do 1.7.2021 - poplatok 20% z výstavných poplatkov,
• zrušené výstavy od 2.7.2020-15.7.2021 - poplatok 50% z výstavných poplatkov,
• zrušené výstavy od 16.7.2021 – do výstavy - poplatok 80% z výstavných poplatkov za neuskutočnený/é deň/dni výstavy.

PRIHLASOVANIE ONLINE

www.dogshow.sk
Výstavné poplatky:
20,-€ - 1 pes
15,-€ - triedy mladší dorast, dorast a veteránov
5,-€ - súťaže Dieťa a pes a Najkrajší pár psov
Organizátor:
PINČ KLUB SLOVAKIA, MKK Orion
Tibor Havelka, Lehnice 160, 930 37
IBAN SK9009000000005109482210

UZÁVIERKA 9.7.2021

